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NL In verscheidenheid verenigd NL

26.11.2019 A9-0037/1

Amendement 1
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0037/2019
Bernd Lange
Sluiting van de overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie 
over de toewijzing aan de Verenigde Staten van een aandeel in het tariefcontingent voor 
rundvlees van hoge kwaliteit in de zin van het herziene memorandum van overeenstemming 
over de invoer van rundvlees van dieren die niet zijn behandeld met bepaalde 
groeibevorderende hormonen en over verhoogde rechten die door de Verenigde Staten op 
bepaalde producten van de Europese Unie worden toegepast (2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. is ingenomen met deze 
overeenkomst met de VS over de 
toewijzing van een aandeel in het 
tariefcontingent voor rundvlees van hoge 
kwaliteit, waarmee een langdurig 
handelsgeschil wordt opgelost en een 
positief voorbeeld wordt gesteld van een 
door onderhandelingen tot stand gekomen 
oplossing voor een geschil tussen de EU en 
de VS;

1. neemt kennis van de overeenkomst 
met de VS over de toewijzing van een 
aandeel in het tariefcontingent voor 
rundvlees van hoge kwaliteit, waarmee een 
langdurig handelsgeschil wordt opgelost, 
en onderstreept dat het alweer de 
landbouwsector is die als basis moet 
dienen voor een door onderhandelingen tot 
stand gekomen oplossing voor een geschil 
tussen de EU en een derde land;

Or. en
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26.11.2019 A9-0037/2

Amendement 2
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0037/2019
Bernd Lange
Sluiting van de overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie 
over de toewijzing aan de Verenigde Staten van een aandeel in het tariefcontingent voor 
rundvlees van hoge kwaliteit in de zin van het herziene memorandum van overeenstemming 
over de invoer van rundvlees van dieren die niet zijn behandeld met bepaalde 
groeibevorderende hormonen en over verhoogde rechten die door de Verenigde Staten op 
bepaalde producten van de Europese Unie worden toegepast (2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. is verheugd over en neemt kennis 
van het feit dat andere WTO-lidstaten die 
niet met hormonen behandeld rundvlees 
exporteren naar de EU ermee hebben 
ingestemd om deze overeenkomst te 
steunen door te accepteren dat het 
overgrote deel van het tariefcontingent 
wordt toegewezen aan de VS; neemt 
kennis van het feit dat, volgens de 
Europese Commissie, aan de andere WTO-
lidstaten geen compensatie is toegekend 
voor het steunen van de overeenkomst;

2. stelt vast dat andere WTO-lidstaten 
die niet met hormonen behandeld 
rundvlees exporteren naar de EU en die 
recent een vrijhandelsovereenkomst 
hebben gesloten met de EU of hierover 
aan het onderhandelen zijn, ermee hebben 
ingestemd om deze overeenkomst te 
steunen door te accepteren dat het 
overgrote deel van het tariefcontingent 
wordt toegewezen aan de VS; merkt tevens 
op dat, volgens de Europese Commissie, 
aan de andere WTO-lidstaten geen 
compensatie is toegekend voor het steunen 
van de overeenkomst;

Or. en
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26.11.2019 A9-0037/3

Amendement 3
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0037/2019
Bernd Lange
Sluiting van de overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie 
over de toewijzing aan de Verenigde Staten van een aandeel in het tariefcontingent voor 
rundvlees van hoge kwaliteit in de zin van het herziene memorandum van overeenstemming 
over de invoer van rundvlees van dieren die niet zijn behandeld met bepaalde 
groeibevorderende hormonen en over verhoogde rechten die door de Verenigde Staten op 
bepaalde producten van de Europese Unie worden toegepast (2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. merkt op dat de overeenkomst geen 
invloed heeft op het huidige niveau van 
toegang tot de Europese markt voor 
rundvlees en dat het totale tariefcontingent 
voor de toegang tot de EU-markt van niet 
met hormonen behandeld rundvlees niet 
mag worden verhoogd; stelt vast dat de 
overeenkomst geen invloed mag hebben op 
de technische kenmerken van het 
contingent, zoals omschreven in bijlage II 
bij Uitvoeringsverordening (EU) 
481/201211, inclusief de kwaliteit en de 
traceerbaarheid van de producten, teneinde 
aan de Europese consumenten het hoogst 
mogelijke beschermingsniveau te 
garanderen; merkt op dat de overeenkomst 
geen invloed heeft op het EU-verbod op de 
invoer van rundvlees dat afkomstig is van 
dieren die met bepaalde groeihormonen 
zijn behandeld;

________________
11 Uitvoeringsverordening (EU) 
nr. 481/2012 van de Commissie van 7 juni 
2012 houdende voorschriften voor het 

3. merkt op dat de overeenkomst geen 
invloed heeft op het huidige niveau van 
toegang tot de Europese markt voor 
rundvlees en dat het totale tariefcontingent 
voor de toegang tot de EU-markt van niet 
met hormonen behandeld rundvlees niet 
mag worden verhoogd; stelt vast dat de 
overeenkomst geen invloed mag hebben op 
de technische kenmerken van het 
contingent, zoals omschreven in bijlage II 
bij Uitvoeringsverordening (EU) 
481/201211, inclusief de kwaliteit en de 
traceerbaarheid van de
 producten, teneinde aan de Europese 
consumenten het hoogst mogelijke 
beschermingsniveau te garanderen; merkt 
op dat deze overeenkomst geen invloed 
heeft op het verbod van de Europese Unie 
op de invoer van rundvlees dat afkomstig is 
van dieren die met bepaalde 
groeihormonen zijn behandeld; benadrukt 
echter dat de rundvleessector in de VS 
door deze overeenkomst aangemoedigd 
wordt om de productie van rundvlees van 
hoge kwaliteit en bijgevolg ook de uitvoer 
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beheer van een tariefcontingent voor 
rundvlees van hoge kwaliteit (PB L 148 
van 8.6.2012, blz. 9).

daarvan naar de EU te verhogen, wat 
rechtstreekse concurrentie zou vormen 
voor de meest rendabele producten in de 
Europese sector, en dat deze ingevoerde 
producten bovenop de ingevoerde 
producten van andere handelspartners in 
het kader van andere huidige of 
toekomstige vrijhandelsovereenkomsten 
komen; verzoekt de Commissie en de 
lidstaten daarom rekening te houden met 
de cumulatieve impact van die 
handelsovereenkomsten;
11 Uitvoeringsverordening (EU) 
nr. 481/2012 van de Commissie van 7 juni 
2012 houdende voorschriften voor het 
beheer van een tariefcontingent voor 
rundvlees van hoge kwaliteit (PB L 148 
van 8.6.2012, blz. 9).

Or. en
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26.11.2019 A9-0037/4

Amendement 4
Emmanuel Maurel, Luke Ming Flanagan, Manon Aubry, Manuel Bompard, José 
Gusmão, Marisa Matias, Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Leila Chaibi
namens de GUE/NGL-Fractie

Verslag A9-0037/2019
Bernd Lange
Sluiting van de overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie 
over de toewijzing aan de Verenigde Staten van een aandeel in het tariefcontingent voor 
rundvlees van hoge kwaliteit in de zin van het herziene memorandum van overeenstemming 
over de invoer van rundvlees van dieren die niet zijn behandeld met bepaalde 
groeibevorderende hormonen en over verhoogde rechten die door de Verenigde Staten op 
bepaalde producten van de Europese Unie worden toegepast (2014)
(10681/2019 – C9 0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
om uiterst zorgvuldig te werk te gaan bij 
het voorbereiden van de tenuitvoerlegging 
van het verbod vanaf 22 januari 2022 op 
de invoer van vlees van dieren die 
behandeld zijn met antimicrobiële 
geneesmiddelen om de groei van de 
daarmee behandelde dieren te stimuleren 
of de opbrengst van deze dieren te 
verhogen, in overeenstemming met 
Verordening 2019/6 betreffende 
diergeneesmiddelen, teneinde nieuwe 
geschillen in de WTO en de mogelijke 
invoering van nieuwe tariefcontingenten 
om deze geschillen op te lossen, te 
vermijden;

Or. en


